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Een uitgave
rond

‘V��nkerk

... Er is veel te... Er is veel te
doen, voor alle
leeft ijden. Het is
een hechte gemeen-
schap, want iedereen 
kent elkaar en iedereen 
wordt gezien. wordt gezien. 

... je gaat
met z’n allen
op zoek!’

Veenkerk

‘ 



G��f voor je kerk,
De Veenkerk is een verbindende gemeenschap. Van mensen, voor 
mensen. Veel van onze gemeenteleden zett en zich in voor het werk
in de kerk, maar ook voor de wijk. De één doet dit heel zichtbaar, 
de ander doet dit in de luwte. Daar zijn we geweldig blij mee. Alleen 
samen kunnen we kerk zijn. 
In de kerk mogen jong en oud elkaar ontmoeten. We vieren op zondag 
en laten ons verwonderen en inspireren door de Bijbelse verhalen van 
toen en mensenverhalen van nu. Ook ontmoeten we elkaar op andere 
momenten, in tal van groepen, van jeugd tot senioren. Zo is de
Veenkerk een plek waar we bij mogen horen en waar we aan bij
mogen dragen. Op deze manier proberen we met elkaar een levende 
en acti eve gemeente te zijn. 

Graag zien wij dat de Veenkerk zich verder kan blijven ontwikkelen
als een mooie en groeiende gemeenschap en een aanstekelijke bewe-
ging. Een gemeenschap waarin voor ieder een plek is en die elk mens 
uitnodigt om samen op te trekken, te verwonderen en zo elkaar te 
verrijken. 

Ook afgelopen jaar bleven in onze wijk de inkomsten nog achter bij 
onze kosten en drukken wij daarmee helaas nog steeds op de begro-
ti ng van de andere wijkgemeenten. Voor een gezonde toekomst en 
groei is het belangrijk dat wij als Veenkerk zelf tot een neutrale balans 
komen. Uw bijdrage is daarbij onmisbaar. Daarom, Geef voor je kerk!

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan Straatsma 
Voorzitt er Wijkraad van de Veenkerk

Veenkerk

Ons beleid wordt door twee werkwoor-
den bepaald: boeien en binden. Omdat 
we geloven dat samen gemeente zijn 
geen stati sch iets is. Samen gemeente zijn 
kan alleen als we ons met elkaar inzett en. 
Acti ef zijn. Samen aan de slag gaan. Elkaar 
moti veren en inspireren. In verbinding. 
Met God en met elkaar.
We willen elkaar door die verwondering 
blijven boeien. We delen boeiende 
verhalen, ervaringen, kennis en inzichten. 
Waarbij ieder zijn eigen zienswijze mee-

neemt. Zijn eigen manier van kijken. Zijn 
eigen context en referenti es. Want dat 
maakt geloven boeiend. En een geloofsge-
meenschap een boeiende gemeenschap. 
Omdat we geboeid worden door de 
verwondering zien we ernaar uit elkaar te 
treff en. Zien we ernaar uit samen nieuwe 
inzichten te krijgen en geïnspireerd te 
worden door een voorganger. Kennen 
we elkaar, vinden we het pretti  g elkaar te 
ontmoeten en zoeken we elkaar op als we 
elkaar niet treff en. Dat bindt!

Verwonderen verrijkt. En als je dat samen doet, met verantwoordelijkheid naar elkaar, 
wordt die verrijking nóg mooier. Wij willen een bron van verwondering zijn. Een bron 
van en voor mensen. Die zich samen verwonderen over het wonder van ons leven. 
Over bijzondere verhalen van nu. En over de vaak verrassende actualiteit van 
Bijbelse verhalen van toen. We doen dat op zondagmorgen, in de vorm van boeiende 
vieringen in de theaterzaal van De Kroon. En we doen dat doordeweeks, in samen-
komsten, evenementen en kleine ontmoeti ngen. In het omzien naar elkaar en naar 
medebewoners van onze wijk. Samen verwonderen vormt daarbij de kern. 

Contactgegevens
De Kroon, Wezeperberg 1
3825 DJ  Amersfoort.

Postadres: Bethunepolder 10,
3825 JL  Amersfoort

www.veenkerk.nl

Zondagse viering: 10.00 uur.

Predikant: Rolinka Klein Kranenburg
  M: 06-55 87 47 38
  E: predikant@veenkerk.nl 
Voorzitt er: Gerrit Jan Straatsma
  E: voorzitt er@veenkerk.nl 
Postadres: Bethunepolder 10
  3825 JL  Amersfoort
Pastoraal
meldpunt: M: 06-83 11 99 07
  E: pastoraat@veenkerk.nl



Aartje

Mats en Tijl

‘In de
V��nkerk ku� enwe vooral ookopen tegen elk��rzijn en ik kan

a� es ze� en.’

‘Wij wonen in Nieuwland. We vinden het erg leuk 
dat er zoveel voor de kinderen wordt gedaan in 
de Veenkerk. We hebben al drie keer meegedaan 

met de kerstmusical en twee keer meegedaan met 
kamp. Aankomende zomer is er weer kamp en daar 

willen we sowieso naartoe. We krijgen van tevoren 
raadsels in de kerk en hints over het kamp (over het thema). 

Als je als eerste raadt wat het thema is, win je de gouden
pollepel. Daarmee kun je corvee overslaan, maar eigenlijk is 

corvee niet zo erg. We hebben alleen tafels afgeruimd , maar nooit 
hoeven afwassen’. 

Ma� hijs
  & Daphne

‘We wonen hier sinds tweeenhalf 
jaar dichtbij, eigenlijk om de hoek 
en we gaan hier twee jaar naar 
de kerk. Onze moeder had 
Rolinka horen preken en
gaf ons de ti p om bij de 
Veenkerk te gaan kijken. 
We kwamen in een soort warm 
bad terecht en voelden ons erg
welkom. Het is niet zwaar: het gaat 
niet om regels, maar meer om het gevoel 
dat je er bij hebt. Het is niet één iemand die 
het weet hoe het is, maar je gaat met z’n allen 
samen op zoek!’ 

‘ Het is niet ��n iemand
   die het w��t hoe het is,
 m��r je g��t met
     z’n a� en op zoek!’ m��r je g��t met
     z’n a� en op zoek!’ m��r je g��t met

‘We vinden het erg leuk dat

     er zov��l voor de kinderen

   wordt ged��n.’

Wat doet de kerk?

... en    m��r ...

In de zondagse vieringen
beleven we inspirati e,

ontmoeti ng en de
ontdekking hoe oude 
verhalen en het
evangelie over ons

en over vandaag gaan.

Voor veel mensen vormt de kerk een
belangrijke kring bij intense 
momenten in het leven. En, 
een fi jne plek voor mooie 
ontmoeti ngen of gewoon 

even rust.

We zijn een duurzame
kerk en sti muleren een 

duurzame leefsti jl. 
Omdat we zorg dragen 

voor het behoud van
onze aarde.

‘Ik ga graag zondag naar de kerk 
en ben in 2005 bij de Veenkerk 
gekomen. Hier voel ik me thuis. Ik 
ben begonnen met koffi  eschenken 
en het rondbrengen van Lopend 
Vuur. Iedereen is welkom en ik 
ben graag tussen de jongeren. 
Er komen natuurlijk ook ouderen 
naar de Veenkerk en we vangen 
elkaar op. Er is een seniorengroep. 
We gaan dan iets eten, we bezoe-
ken een museum of varen over de 
grachten. We hebben veel contact 
met elkaar en leven met elkaar 
mee. In de Veenkerk kunnen we 
vooral ook open tegen elkaar zijn 
en ik kan alles zeggen’.

Ziekte, scheiding,
problemen op het werk... 
Je kan zomaar in zwaar 
weer raken. In de kerk 

vind je alti jd een
luisterend oor.

Wanneer het nodig is, 
springt de kerk bij met

prakti sche of fi nanciële hulp.



Onze gemeente wil zich verder ontwikkelen als 
een eigenti jdse kerkgemeenschap, die wil inspi-
reren tot en ondersteuning wil geven aan ieder 
in zijn/haar: 
• Relati e van mens tot God 
• Relati e van mens tot mens
• Relati e van mens tot de schepping

Het kerkenwerk vindt primair op wijkniveau 
plaats. Mensen voelen zich verbonden met de 
wijk. Daar begint de bezieling en worden de 
acti viteiten uitgevoerd. Alleen wat meerwaarde 
heeft  of absoluut noodzakelijk is wordt boven-
wijks gedaan en valt daarmee onder de verant-
woordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 
Noodzakelijk zijn daarbij met name de zorg voor 
externe relati es, het vastgoedbeheer, de facilitai-
re ondersteuning, de kerkelijke administrati e, 
onze begraafplaats Coelhorst en het human 
resource management. De samenwerking vindt 
al jaren plaats binnen de Diaconie en binnen het 
College van Kerkrentmeesters. Ook het team 
van pastores werkt samen. 

In fi nanciële zin heeft  de bovenwijkse
samenwerking zeker meerwaarde. Hierin is de 
onderlinge solidariteit een groot goed en dat 
blijft  zo. Maar hierin wordt ook nadrukkelijk 
een (mede)-verantwoordelijkheid bij de wijken 
gelegd. Het streven is dat op termijn in elke 
wijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht 
zijn. 

Veenkerk is een jonge kerk. De komende 
jaren groeit de wijk nog met ca. 10.000 
extra mensen. De landelijke kerk onder-
steunt de wijk daarom met € 10.000 voor 
2019. Alle reden om opti misti sch naar de 
toekomst te kijken. Als je in deze ti jd wilt 
groeien als kerk vraagt dat veel inzet van 
mensen maar ook van middelen. De
gemiddelde bijdrage is nu nog veel lager 
dan in de andere wijken (omdat het nog 
een “jonge wijk” is). Vandaar onze oproep 
aan de leden van Veenkerk: Gewoon elk 
jaar meer geven dan komt het goed.

De Protestants Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord is een veelkleurige geloofsgemeenschap, 
die bestaat uit drie wijkgemeenten met elk een eigen karakter. (Het Brandpunt/De Herberg, De 
Inham, Veenkerk). Samen weten ze zich geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. Daartoe 
laat zij zich inspireren door haar geloof in God, door het leven van Jezus, de Bijbelse verhalen en 
vragen van de samenleving en nodige zorg voor de schepping.

Protestantse gemeente
Hoogland / Amersfoort Noord Begroti ng alle wijken 2019 

In deze folder hebt u kunnen lezen waar Veenkerk voor staat. Veenkerk is fi nancieel gezien 
een onderdeel, samen met de twee andere wijken, van de Protestantse gemeente Hoogland/
Amersfoort-Noord. Van daaruit worden de kosten voor bijvoorbeeld de professionele 
medewerkers, de gebouwen, de organisati e enz. betaald. Hieronder een totaaloverzicht 
van de uitgaven en inkomsten van de drie wijken van de Protestantse gemeente Hoogland/
Amersfoort-Noord.

Richtlijn
Hebt u behoeft e aan een richtlijn om uw bijdrage te bepalen? We doen graag een voorstel:
• Als uw nett o jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef dan wat u kunt missen.
• Als uw nett o jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan tenminste 3% van uw nett o jaarinkomen.

Belasti ngvoordeel
•  Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift  opvoeren bij de aangift e inkomstenbelasti ng.

Onze kerk heeft  een ANBI-registrati e.
• Meer informati e vindt u op htt p://www.lopendvuur.net/ onder kerkbalans

Tenslott e
Op zaterdag 2 februari 2019 gaan we alle toezeggingen tellen. We vertrouwen en hopen erop
dat we in balans zijn. 

Namens het College van kerkrentmeesters,

Kees van Beem, voorzitt er 033 7074134, voorzitt ercvk@pknamersfoortnoord.nl   
Karl de Vries, geldwerving 033 4620076, geldwerving@pknamersfoortnoord.nl 

‘De Veenkerk is een fi jne en open geloofsgemeenschap. Iedereen
is welkom. Ze staan lett erlijk voor de deur om iedereen welkom

te heten. Als er nieuwe mensen bijkomen wordt er alti jd 
aandacht aan geschonken. Het is een kerk waar je met 

elkaar kerk bent. Iedereen mag in de Veenkerk zijn wie 
hij is. Er is in onze kerk veel te doen: acti viteiten voor 
alle leeft ijden. Het is ook een hechte gemeenschap, 

want iedereen kent elkaar en iedereen wordt gezien. 
Wij leven met elkaar mee in blijde en minder blijde ti jden. 

Dat heb ik gevoeld en gemerkt.’ 

O� eke

G��ft u ook om uw kerk?

( x eur 1.000,- )



Bedankt

  voor uw 

 bijdrage!


